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 އެވޯޑަށް ވަކިވަކި ފަރުދުންގެ ނަން ހުށަހަޅާ ފޯމް  ސިޓީ އައްޑޫ 

 ފަރާތުގެ މަޢުލޫމާތު: ނަން ހުށަހަޅާ އެވޯޑަށް  ސިޓީ އައްޑޫ  .1
  ހ( ނަން:

 ށ( ދާއިމީ އެޑްރެސް:
 ނަންބަރު:ރ( ދ.ރ.އ.ކާޑު  ނ( މިހާރުގެ އެޑްރެސް:

 ބ( ގުޅޭނެ ފޯނު ނަންބަރު:
 މެއިލް އެޑްރެސް:-ޅ( އީ

 

 އައްޑޫ އެވޯޑަށް ހުށަހެޅޭ މީހާ ނުވަތަ އަމިއްލަޔަށް އެދޭ މިހާގެ މަޢުލޫމާތު: .2

 ހ( ނަން:

 ޕާސްޕޯޓް ސައިޒުގެ ޕޮޓޯއެއް

 ށ( ދާއިމީ އެޑްރެސް:
 ނ( މިހާރުގެ އެޑްރެސް:

 ތާރީޚް:ބ( އުފަން  ރ( ދ.ރ.އ.ކާޑު ނަންބަރު:
 ޅ( ގުޅޭނެ ފޯނު ނަންބަރު:

 މެއިލް އެޑްރެސް:-ކ( އީ 
 ޒީފާ އަދާކުރާ ތަނާއި އަދާކުރާ ވަޒީފާ:އ( ވަ

 ވ( އަމިއްލަގޮތުން އާމްދަނީ ހޯދުމަށް ކުރާ މަސައްކަތް:
 

 :ގިންތި  ބައިވެރިވާ  .3
 :ކުރިމަތިލުން  އިނާމަށް   ޝަރަފުވެރިކަމުގެ  3.1

   
 )ބޭނުންވާ ދާއިރާއަކާދިމާލަށް ފާހަގަ ޖަހާށެވެ.(  އިރާތައް:ކުރިމަތިލެވޭ ދާ  އިނާމަށް  ޚިދުމަތުގެ  3.2

  ހ( ކީރިތި ޤުރްއާންކިޔެވުމާއި އުނގަންނައިދިނުމާއި ކީރިތި ޤުރްއާނުގެ ޢިލްމުގެ ދާއިރާ 
  ދިނުމުގެ ދާއިރާގަންނައި ދްމަތް ކުރުމާއި، ދީނީ ޢިލްމު އުށ( އިސްލާމްދީނަށް ހޭލުންތެރިކަން އިތުރުކުރުމާއި، ޚި

  ނ( ތިމާވެށި ދާއިރާ 
  ރ( ވިޔަފާރިއާއި، ޢިޤްތިޞާދީ ދާއިރާ

  ބ( މަސްވެރިކަމުގެ ދާއިރާ 
  ވެރިކަމުގެ ދާއިރާ ޑު ޅ( ދަނ

  ކ( ސިއްޙީ ދާއިރާ 
  އ( ތައުލީމީ ދާއިރާ 

  ވ( ދިވެހިބަހާއި އަދަބިއްޔާތުގެ ދާއިރާ
  މ( ތާރީޚަށް ޚިދުމަތްކުރުމުގެ ދާއިރާ 

  ޕަރފޯމިންގ އާޓްސްއާއި ވިޜުއަލް އާޓްސް އަދި އެޕްލައިޑް އާޓްސްގެ ދާއިރާ ( ފ
  ( ފަތުރުވެރިކަމުގެ ދާއިރާ ދ
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  ( އިޖްތިމާޢީ ޚިދުމަތުގެ ދާއިރާ ތ
  ( ކުޅިވަރުގެ ދާއިރާ ލ
  ( ޚަބަރާއި މައުލޫމާތު ފެތުރުމުގެ ދާއިރާ ގ

 

 (ބޭނުންވާ ދާއިރާއަކާދިމާލަށް ފާހަގަ ޖަހާށެވެ.) ހިތްވަރުދިނުމުގެ އިނާމަށް ކުރިމަތިލެވޭ ދާއިރާތައް:  3.3
  ހ( ކީރިތި ޤުރްއާންކިޔެވުމާއި އުނގަންނައިދިނުމާއި ކީރިތި ޤުރްއާނުގެ ޢިލްމުގެ ދާއިރާ 

  ށ( އިސްލާމްދީނަށް ހޭލުންތެރިކަން އިތުރުކުރުމާއި، ޚިދްމަތް ކުރުމާއި، ދީނީ ޢިލްމު އުނގަންނައި ދިނުމުގެ ދާއިރާ 
  ދާއިރާ ނ( ތިމާވެށި 

  ރ( ވިޔަފާރިއާއި، ޢިޤްތިޞާދީ ދާއިރާ
  ބ( މަސްވެރިކަމުގެ ދާއިރާ 

  ވެރިކަމުގެ ދާއިރާ ޑު ޅ( ދަނ
  ކ( ސިއްޙީ ދާއިރާ 
  އ( ތައުލީމީ ދާއިރާ 

  ވ( ދިވެހިބަހާއި އަދަބިއްޔާތުގެ ދާއިރާ
  މ( ތާރީޚަށް ޚިދުމަތްކުރުމުގެ ދާއިރާ 

  އާޓްސް އަދި އެޕްލައިޑް އާޓްސްގެ ދާއިރާ ( ޕަރފޯމިންގ އާޓްސްއާއި ވިޜުއަލް ފ
  ( ފަތުރުވެރިކަމުގެ ދާއިރާ ދ
  ( އިޖްތިމާޢީ ޚިދުމަތުގެ ދާއިރާ ތ
  ( ކުޅިވަރުގެ ދާއިރާ ލ
  ( ޚަބަރާއި މައުލޫމާތު ފެތުރުމުގެ ދާއިރާގ

 
 (ޖަހާށެވެ. ބޭނުންވާ ދާއިރާއަކާދިމާލަށް ފާހަގަ ) މަތީ ދަރަޖައިގެ އިނާމަށް ކުރިމަތިލެވޭ ދާއިރާތައް: 3.4

  ހ( އޯ ލެވެލް އިން އެއްވަނަ 
  ށ( އޭ ލެވެލް އިން އެވަނަ 

  ނ( ބްރިލިއަންސް އެވޯޑް ލިބިފައިވުން
ން ޤަބޫލުކުރާ ކޮލެޖަކުން ނުވަތަ ޔުނިވަރސިޓީއަކުން ފުރަަތމަ މޯލްޑިވްސް ކޮލިފިކޭޝަން އޮތޯރިޓީރ( 

 ކޯހަކުން އެއްވަނަ ޑިގްރީންފެށިގެން މަތީފެންވަރުގެ
 

  ފިޡްކަމުގެ ސަނަދު ހާސިލްކޮށްފައިވުން ޙާބ( 
  ޙާޞިލުކޮށްފައިވުން މުބާރާތްތަކުން ގޯލްޑް މެޑަލް ނުަވތަ އެއްވަނަ އަދި ޤައުމީ އިނަލްއަޤްވާމީ ބަޅ( 
  ގެންދަވާ ފަރާތްތަކަްށވުންއިޖުތިމާޢީ އަދި އިޤްތިޞާދީ ދާއިރާގައި ފައިދާހުރި ޚިދުމަތެއް ކުރައްވަމުން  ކ(

  ޙާޞިލުކޮށްފައިވުންޕީ.އެޗް.ޑީ އ( 
  ޕުރޮފިސަރޝިޕް ޙާޞިލުކޮށްފައިވުން ވ(

  ސައިންޓިސްޓެއްގެ ދަރަޖަ ޙާޞިލުކޮށްފައިވުން މ( 
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ހެޅޭ ދާއިރާއިން ނުވަތަ ރޮނގުން ކުރި މަސައްކަތާއި ޚިދުމަތާބެހޭ މަޢުލޫމާތު: މި ނަންބަރު އިނާމަށް ހުށަ  .4
 މަޢުލޫމާތުތައް ފުރިހަމަކުރުމުގައި )ށ( އަދި )ނ( ގައިވާ މަޢުލޫމާތު ފިޔަވައި އެހެން ބައިތަކުގައިވާ ގޮޅިތަކުގައި 

 ގަ ލާށެވެ.މިފާހަ 

 ހ. ދާއިރާގައި ޚިދުމަތްކުރުމުގައި ދެމިހުރިކަން ނުވަތަ ނޫންކަން:    ދެމިހުރި         ނޫން 

 ށ. ދާއިރާގައި ޚިދުމަތްކުރަންފެށި އަހަރު:

 އިރާގައި ޚިދުމަތުގައިވީ މުއްދަތު:          އަހަރު ނ. ދާ
 ރ. ދާއިރާއިން ހޯދާފައިވާ ކާމިޔާބީތަކާއި، ކުރިއެރުންތައް:

)ހޯދާފައިވާ ކާމިޔާބީތަކާއި، ކުރިއެރުންތަކުގެ ތަޕްޞީލާއި ކަމާބެހޭ ލިޔުންތަކާއި ފޮޓޯއާއި ސިީޓއާއި ވީޑިއޯ ވަކިން    
 ހިމެނުން(

 ހޯދާފައެއްނުވޭ: އި، ކުރިއެރުން ޔާބީއާދާއިރާއިންކާމި
 ަމސައްކަތްކޮށް ދީފައިވޭ:ސާބަހަށް  ބ. ދާއިރާއިން ހިލޭ

)ފައިސާ ހޭދަކޮށްފައިވާގޮތާއި، މަސައްކަތުގެގޮތުންނާއި، ވަގުުތގެގޮތުންނާއި، ތަެކތީގެގޮތުން އެީހވެދީފައިވާ ގޮތުގެ       
 ތަފްސީލާއި ކަމާބެހޭ ލިޔުންތަކާިއ ފޮޓޯއާއި ސީޑީއާއި ވީޑިއޯ ވަކިން ހިމެނުން(

 ސާބަހަށް މަސައްކަތްކޮށް ދީފައެއްނުވޭ:  ދާއިރާއިން ހިލޭ  
 ފައިވޭ:އްހުރި ގޮތެއްގައި މަސައްކަތް ކޮދާއިރާއިން ޤައުމުގެ ތަރައްޤީއަށާއި މުޖުތަމައަށް ފައިދާޅ. 
 )ކޮށްފައިވާ މަސައްކަތުގެ ތަފްޞީލާއި ކަމާބެހޭ ލިޔުންތަކާއި ފޮޓޯއާއި ސީޑީއާއި ވީޑިއޯ ވަކިން ހިމެނުން(   
  ނުވޭ:ފައި އްމަސައްކަތް ކޮ ގޮތެއްގައި އުމުގެ ތަރައްޤީއަށާއި މުޖުތަމައަށް ފައިދާހުރިޤަ ދާއިރާއިން   

 ފައިވޭ: އްން ބިނާކުރުމަށް މަސަްއކަތް ކޮކ. އިނާމަށް ހުށަހެޅިފައިވާ ދާއިރާއިން މީހު
 )ކޮށްފައިވާ މަސައްކަތުގެ ތަފްޞީލާއި ކަމާބެހޭ ލިޔުންތަކާއި ފޮޓޯއާއި ސީޑީއާއި ވީޑިއޯ ވަކިން ހިމެނުން(   

 ފައެއް ނުވޭ:އްހުން ބިނާކުރުމަށް ަމސައްކަތް ކޮއިނާމަށް ހުށަހެޅިފައިވާ ދާއިރާއިން މީ    
 ފައިވޭ: އްތަޢާރަފް  ކޮ ފެއްދުންތެރި ކަންތައްތައްއ. މަސައްކަތުގެ ތެރެއިން، އު

ފޮޓޯއާއި ސީޑީއާއި ވީޑިއޯ ވަކިން ފެއްދުްނތެރި ކަންތައްތަކުގެ ތަފްޞީލާއި ކަމާބެހޭ ލިޔުންތަކާއި )ތަޢާރަފްކޮށްފައިވާ އު  
 ހިމެނުން(

 ފައި ނުވޭ:އްތެރި ކަންތައްތައް ތަޢާރަފް  ކޮފެއްދުންމަސައްކަތުގެ ތެރެއިން، އު  
ޞީާލއި ކަމާބެހޭ ލިޔުންތަކާއި ފޮޓޯތަްއ ހުށަހަޅަނީ ކޮންމެ ހިމެނޭ ބައިތަކުގެ ތަފްނޯޓް: ރ، ބ، ޅ، ކ،އ މިބަިއގައި 

 ށެވެ.ލިޔުްނތަކާއި، ފޮޓޯަތށް އެނގޭގޮތަބައެއް ވަކިން، އެބައެއްގެ ހިމެޭނ ތަފްޞީލުތަކާއި، ކަމާެބހޭ 
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ފަރާތަކީ، އިނާމަށް ރާތެއްގެ މަޢުލޫމާތު: ) މި ދެ ފަ ލޫމާތު ކަށަވަރު ކޮށްދެވޭނެ ދެ މަށް ހުށަހަޅާ މީހާގެ މަޢު އިނާ  .5
ފައިވާ ޚިދްމަތާބެހޭ މަޢުލޫމާތު ރަނގަޅަށް އް ހެޅޭ ދާއިރާއިން ކުރާ ނުވަތަ ކޮ ހުށަހެޅޭ މީހާގެ މަޢުލޫމާތާއި، ހުށަ 

 އެނގޭނެ ފަރާތްތައް ކަމަށް ވާންވާނެއެވެ.(

 ނަން: ނަން:
 ދާއިމީ އެޑްރެސް: ދާއިމީ އެޑްރެސް:

 އެޑްރެސް:މިހާރު އުޅޭ  މިހާރު އުޅޭ އެޑްރެސް:
 އިނާމަށް ހުށެހެޅޭ މީހާއާއި ހުރި ގުޅުން:

 
 އިނާމަށް ހުށެހެޅޭ މީހާއާއި ހުރި ގުޅުން:

 
 ގުޅޭނެ ފޯނު ނަންބަރު: ގުޅޭނެ ފޯނު ނަންބަރު:

 މެއިލް އެޑްރެސް:-އީ މެއިލް އެޑްރެސް:-އީ
 
 

 ފޯމާއެކު ހުށަހަޅަންޖެހޭ ލިޔުންތައް: .6
މި ފޯމާއެކު ތިރީގައިވާ ލިޔުންތައް ހުށަހަޅަންވާނެއެވެ. އަދި މި ލިޔުންތައް ފޯމާއެކު ހިމަނާފައިވާކަން އަންގައި 

 .ލާށެވެ މިފާހަނގަ ދިނުމުގެ ގޮތުން ކަމާބެހޭ ބައިތަުކގައި 

 . އިނާމަށް ހުށަހެޅޭ މީހާގެ ދިެވހި ރައްޔިތެއްކަން އަންގައިދޭ ކާޑުގެ ކޮޕީ:ހ
 . އިނާމަށް ހުށަހެޅޭ މީހާގެ ވަަނވަރު ށ
 ލްޑިވްސް ޕޮލިސް ސަރވިސްގެ( ފޯމް:. އިނާމަށް ހުށަހެޅޭ މީހާގެ ކުުށގެ ރިކޯޑު)މޯމ
 ސައިޒުގެ ދެ ޞަފްޙާ( A4: އިނާމަށް ހުށަހެޅޭ މީހާގެ ތަާޢރަފު: ) ދިގުވެގެން ރ
ނޑަށް  ބ:  ފެތޭ ފޮޓޯއެއް:ޕޮޓޯ ހުށަހަޅާއިރު ހުށަހަޅަން ވާނީ ޕާސްޓްޕޯޓްގެ މިންގަ

ހުަށހެޅުމަށް  ޅާނަމަ، އިނާަމށްހަހުށަ އިާނމަށް ސިޓީއައްޑޫޅ. ކުންފުނި، ޖަމުޢިއްޔާ، ޖަމާަޢތްފަދަ ތަނަކުން 
 ބޯޑުން ނުވަތަ ިހންގާ ކޮމެޓީން ނިންމާފައިވާ ިންނމުން: ޑިރެކްޓަރުންގެ

 ތަނެއްގެ ޕްރޮފައިލް:ޔާ ކުންފުނި، ޖަމުޢިއްޔާ، ޖަމާޢަްތފަަދ އްކ. އިނާމު ހުށަހެޅޭ ޖަމުޢި
 ޔާ ކުންފުނި، ޖަމުޢިއްޔާ، ޖަމާޢަްތފަަދ ތަނެއްގެ ރަޖިސްޓަރީގެ ކޮޕީ:އްއ. އިނާމު ހުށަހެޅޭ ޖަމުޢި
ސައިޒުގެ  A4ޔާ ކުންފުނި، ޖަމުޢިއްޔާ، ޖަމާޢަްތފަަދ ތަނެއްގެ ތަޢާރަފު:) ދިގުވެގެން އްވ. އިނާމު ހުށަހެޅޭ ޖަމުޢި

 ދެ ޞަފްޙާ(
 ޅަން ޖެހޭ އެހެނިހެން ލިޔުންތައް:މ. ފޯމާއެކު ހުށަހަ
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މި ފޯމުގައިވާ މަޢުލޫމާތުތަކަކީ، ެތދު މަޢުލޫމާތުކަމާއި މި ފޯމާއެކު ހުށަހަޅާފައިވާ ލިޔުންތަކަކީ ޞަްއޙަ ލިޔުންތަކެއްކަމަށް 
 އަހަރެން އެއްބަސްވެ އިޤްރާރުވަމެވެ.

 ...........................................................ފޯމު ހުށަހަޅާ  މީހާ/ފަރާތުގެ ސޮއި:

 ............................................................ ފޯމު ހުށަހަޅާ  މީހާ/ފަރާތުގެ ަނން:

 ...........................................................ފޯމް ހުށަހަޅާ  މީހާ/ފަރާތުގެ މަޤާމު:

 

ނޑު/ އިނގިލީގެ ނި        ..................................:ޚްތާރީ  ން:      ޝާތައްގަ

 


